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DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Francisco Cavalcanti de Almeida -

Vice-Presidente: Ana Elisa Fernandes de Souza

Secretário-Geral: Hélio Blume - CRMV-DF nº 1551 -

Tesoureiro: José Maria dos Santos Filho -

CRMV-SP nº 1012 - Com graduação em Medicina

Almeida - CRMV-BA nº 1130 - Com Graduação em

CRMV-CE nº 0950 - Possui graduação em Medicina

Veterinária pela Universidade Federal Fluminense, em
Niterói, RJ, ocupou os cargos de chefe do Grupo de
Produção Animal (GEPA/SP), médico-veterinário do
Grupo Estadual de Combate à Febre aftosa no Estado
de São Paulo (GECOFA/SP), responsável pela equipe
de controle de vacinas contra a Febre aftosa e
coordenador geral do GECOFA/SP.

Medicina Veterinária pela Universidade Federal da
Bahia (UFBA); Mestrado e Doutorado em Anatomia dos
Animais Domésticos e Silvestres Universidade de São
Paulo (USP) é atualmente professora titular de
Anatomia Veterinária da UFBA.

Possui graduação em Medicina Veterinária pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRG) e
mestrado e doutorado pela Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG). Trabalhou na Secretaria da
Agricultura do Rio Grande do Sul e na Turupi Sociedad
Ganadera de Tacuarembó, no Uruguai. Atuou como
administrador de projetos agropecuários do grupo GLM
Agropecuária do Norte, no Pantanal e em Goiás. Além
disso, foi docente na Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA) e empresário rural no estado.

Foi diretor técnico, delegado substituto e,
posteriormente titular da Delegacia Federal de
Agricultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento de São Paulo (MAPA/SP); e dirigiu o
Departamento de Defesa Agropecuária da
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da
Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, em
Campinas. Foi presidente do Conselho Regional de
Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMVSP) de 2006 a 2015. Em 16 de novembro de 2017
tomou posse como presidente do Conselho Federal de
Medicina Veterinária (CFMV), sob os motes inovação e
transparência. Iniciando as atividades em 17 de
dezembro de 2017 a 2020.

Foi presidente do Conselho Regional de Medicina
Veterinária da Bahia, em um primeiro momento, no
período de 19/09/2008 a 03/07/2009, quando foi
abruptamente interrompida. Esses quase dez meses
de experiência lhe deram força, resiliência e
empoderamento para retornar como presidente do
CRMV-BA durante dois novos mandatos de 05/02/2013
a 04/02/2019.
De 1999 a 2006, foi presidente da Sociedade de
Medicina Veterinária da Bahia, retornando à entidade
para ocupar o mesmo cargo em 2019.
A Academia Baiana de Medicina Veterinária também
faz parte de sua jornada profissional onde, desde 2006,
ocupa a cadeira de nº 17.

Como professor atuou no Instituto de Ciências Biológicas
(ICB) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e
atualmente é professor titular da Upis, no Distrito Federal
(DF), onde coordena a implantação do Núcleo de Saúde.
Foi vice-presidente do Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado do Maranhão (CRMV-MA),
coordenador da Comissão de Ensino do Conselho
Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal
(CRMV-DF) e presidente do CRMV-DF, de 2016 a 2017.
Desde 2002, é avaliador de cursos, institucional e de
Ensino a Distância do Ensino Superior no Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira do Ministério da Educação (INEP/MEC). Assumiu
a Secretária-Geral do CFMV, em 21/12/2018.

Veterinária, Especialização em Patologia Tropical,
Mestrado em Tecnologia de Alimentos e Doutorado
em Ciências Veterinárias pela Universidade Estadual
do Ceará. Ocupou o cargo de Diretor da Faculdade de
Veterinária entre 2005 e 2008 e, atualmente, é
professor Associado da própria Faculdade, onde
ministra a disciplina de Higiene Inspeção e
Tecnologia dos Produtos de Origem Animal.
No âmbito do Sistema CFMV/CRMVs, atua como
Presidente da Comissão de Tecnologia e Higiene
Alimentar do CFMV. E, ocupou ainda o cargo de
Presidente do Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado do Ceará (CRMV-CE) durante
três mandatos entre 2006 a 2015.

Foi Diretor da Defesa Sanitária Animal da Agência
de Defesa Sanitária do Estado do Ceará ADAGRI.
Atualmente, é Membro da Comissão de Inspeção e
Vigilância Sanitária dos Produtos de Origem Animal
do CRMV-CE, Médico-Veterinário do Ministério do
Exercito, Médico-Veterinário do Ministério da
Fazenda/Receita Federal e membro da Academia
Cearense de Medicina Veterinária onde ocupa a
cadeira de nº 13.

"Em 2017, iniciamos um ciclo de inovação e

"Para o próximo triênio esperamos trabalhar para

transparência que ganha continuidade, com a

o fortalecimento cada vez maior do Sistema

missão da nova gestão, voltada para a integração,

CFMV/CRMV’s , com apoio efetivo aos Regionais e

"Com a entrada no novo triênio, continuaremos a

o empreendedorismo e a valorização profissional,

pela valorização da Medicina Veterinária e

trabalhar para a melhoria do ensino da Medicina

"Me Junto à essa equipe na esperança de

destacando-se, ainda, a qualidade do ensino e a

Zootecnia , com incremento da comunicação com

Veterinária e Zootecnia no país, deixando clara a

contribuir com a construção de um futuro melhor

fortificação estrutural dos Regionais", afirma Dr.

a sociedade!, exclama Dra. Ana.

necessidade da inclusão das questões de Saúde

para a Medicina Veterinária e a Zootecnia

Única, de sustentabilidade econômica, social e

brasileiras.", ressalta Dr. José Filho.

Francisco.

ambiental, e da importância do bem-estar animal
nos componentes curriculares", afirma Dr. Hélio.

CONSELHEIROS EFETIVOS

Júlio Cesar Rocha Peres CRMV-RO nº 0371 - Com graduação em

medicina veterinária e Especialização em Gestão Ambiental e Defesa
Sanitária Animal pela Universidade de Marília (Unimar), atuou como
gerente de defesa sanitária animal; assistente da Secretaria Estadual de
Agricultura (Seagri) e gerente de pecuária da Agência de Defesa
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron). Na Seagri, foi
coordenador de desenvolvimento agropecuário e, mais recentemente,
Presidente da Idaron – 2019/2020.
No Sistema CFMV/CRMV, atua como Presidente do CRMV-RO desde 2016
acumulando já dois mandatos.
"É gratificante fazer parte de uma gestão que zela pela integridade
e disciplina profissional e que tem reflexo na sociedade, sendo
percebível nas condições higiênicas necessárias ao fornecimento
matéria-prima de boa qualidade para a indústria de alimentação,
preservando o bem-estar animal, ambiental e, consequentemente,
a saúde humana.
O atual momento em que estamos passando, devido à pandemia
da COVID-19, os nossos profissionais da Medicina Veterinária vêm
obtendo lugar de destaque entre as profissões da área de saúde e
mostrando como são essenciais para assegurar o equilíbrio e o
bem-estar entre as interfaces da Saúde Única: animal, humana e
meio ambiente. Por isso, devemos buscar esse reconhecimento
perante a sociedade.
Esperamos que a gestão siga buscando a valorização dos
profissionais com o foco principal na fiscalização", comenta Dr.
Júlio.

Paulo de Araújo Guerra - CRMV-PR nº 1925 - Com Graduação em Medicina
Veterinária pela Universidade Federal do Paraná e Especialização em
Saneamento e Vigilância Sanitária pela Escola Nacional de Saúde Pública,
trabalhou na Secretaria de Estado da Saúde do Paraná no período de 1985 a
2014 onde consolidou uma forte carreira com passagem por diversas áreas e
responsabilidades, como: Médico Veterinário na produção de Soro
Antipeçonhento no Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológico – CPPI;
atuou na Profilaxia de Zoonoses e Epidemiologia. Foi Diretor do Centro de
Saúde Ambiental, Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária de Alimentos,
Assessor de Gabinete de Secretário, Coordenador de Curso de formação de
técnico em Vigilância Sanitária pelo Centro Formador de Recursos Humanos
Caetano Munhoz da Rocha.

Atuou também como Chefe da Unidade Local de Execução de Barra do
Bugres na Defesa Sanitária Agropecuária no Instituto de Defesa Agropecuária
do Mato Grosso – Barra do Bugres/MT.
Acumulou ampla experiência no Sistema CFMV/CRMVs, onde realizou diversas
atividades no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná (CRMVPR), sendo Conselheiro de 1987 a 1990, Secretário Geral de 1993 a 1994,
Presidente da Comissão de Zoonoses e Bem-Estar Animal em 2004 e,
atualmente coordena as Comissões Técnicas do Regional.
Também representou o CRMV-PR no Conselheiro do Conselho Municipal de
Saúde de Curitiba e Conselheiro do Conselho Municipal de Proteção Animal
de Curitiba COMUPA.

Marcílio Magalhães Vaz de Oliveira CRMV-MG nº 1117 - Graduado em

Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Especialista em Controle de Qualidade pela Organização Panamericana
de Alimentos/OMS e em Gestão de Políticas Sociais Públicas pela
Fundação João Pinheiro e Pós-Graduado em Comércio Agrícola
Internacional pela Universidade Latinoamericana (UMA).
Trabalhou na Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal) - Ministério da
Agricultura como coordenador dos Programas Estoques Reguladores de
Carne e Leite do Governo Federal, em diferentes estados. Fez carreira na
Cobal e Conab, assumindo diversos cargos, dentre eles a Superintendência
Estadual de Minas Gerais e a Assessoria de Diretoria em Brasília onde
atuou por cinco anos.
Foi Membro Titular do Conselho Nacional de Abastecimento - CINAB
fazendo parte da Equipe Coordenadora da Secretaria Especial de
Abastecimento e Preços, do Ministério da Fazenda, Membro Titular do
Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Presidiu o Fórum
Permanente dos Conselhos Profissionais do Estado de Minas Gerais e foi
um dos fundadores e diretor do Sindicato dos Médicos Veterinários do
Estado de Minas Gerais.
No Sistema CFMV/CRMVs foi Diretor Financeiro do Conselho Federal de
Medicina Veterinária- CFMV no período de 1989/1991, Secretário-Geral do
CRMV-MG de 1987 a 1989 e, por fim, Presidente do CRMV-MG por dois
mandatos de 2000 a 2006.

“Trabalhar pela consolidação de um sistema – Conselho Federal e
Conselhos Regionais – integrado e eficaz, canalizando energia e

"Vislumbro um importante momento para a Medicina Veterinária e

conhecimento para a valorização da Medicina Veterinária e a

para a Zootecnia do Brasil, envolvidas diretamente na produção

Zootecnia, promovendo a saúde e o respeito ao ambiente aos animais e

nacional de alimentos de origem animal e na saúde pública. E, nesse

a sociedade humana", afirma Dr. Paulo.

sentido, reafirmamos nossos compromissos e propósitos de
dedicarmos, com seriedade e ética, todos os nossos esforços e
trabalhos para que a sociedade brasileira, como um todo, reconheça
a fundamental importância destes profissionais para o crescimento
e desenvolvimento da Nação Brasileira", diz Dr. Marcílio.

CONSELHEIROS EFETIVOS

Marcelo Weinstein Teixeira CRMV-PE nº 1874 - Possui graduação

em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de
Pernambuco. Mestrado em Cirurgia Veterinária pela Universidade
Federal de Santa Maria. Doutorado em Ciência Animal pela
Universidade Federal de Minas Gerais e Pós-doutorado pela Texas
A&M University.
Atualmente é professor associado da Universidade Federal Rural de
Pernambuco. Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com
ênfase em Cirurgia, atuando principalmente nos seguintes temas:
transplantes, cirurgia experimental, biomateriais, cirurgia ortopédica
e neurológica. Área de pesquisa em células tronco e terapia celular.

Célio Pires Garcia - CRMV-CE nº 1157 - Graduado em Medicina Veterinária
pela Faculdade de Veterinária do Ceará, é Mestre em Zootecnia -pela
Universidade Federal do Ceará (UFC), foi chefe dos escritórios técnicos
regionais da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) no Ceará,
no Piauí e no Maranhão. Jurado efetivo do Colégio brasileiro de Jurados das
Raças Zebuínas.

Foi professor do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do
Piauí de 1981 a 1986 e Professor da Faculdade de Veterinária da
Universidade Estadual do Ceará de 1986 até a presente data.
Foi diretor da Universidade Estadual do Ceará (FAVET/UECE) por dois
mandato de 2011 a 2017.

É Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Veterinária e da
Academia Pernambucana de Medicina Veterinária.

No Sistema CFMV/CRMVs atua como Presidente do CRMV-CE acumulando
mandatos – de 1990 a 1996 e de 2015 a 2020.

Atuou como Presidente do Conselho Regional de Medicina
Veterinária de Pernambuco (CRMV-PE) no período de 2017 a 2020.

“Para a próxima gestão trabalharemos para consolidar os avanços
alcançados no triênio 2017-2010, projetando a medicina veterinária e
a zootecnia brasileira no cenário mundial”, afirma Dr. Célio.

Olízio Claudino da Silva CRMV-GO nº 0547 - Possui Graduação em

Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Goiás, Mestrado
em Cirurgia Veterinária pela Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho - Campus Jaboticabal e Doutorado em Ciência
Animal pela Universidade Federal de Goiás.
Atualmente é Professor Associado II da Universidade Federal
de Goiás. Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com
ênfase em Clínica Cirúrgica e Clínica Médica Animal, atuando
principalmente nos seguintes temas: Clínica e Cirurgia de Grandes e
Pequenos Animais.
No Sistema CFMV/CRMVs foi Tesoureiro do Conselho Regional de
Medicina Veterinária de Goiás de 1992-1994, Membro do Regional
como Conselheiro Efetivo durante o período de 2011-2017 e
Presidente do CRMV-GO no triênio 2017-2020.
"Que sejamos pautados pela reorganização do Sistema CFMVCRMVs, buscando atualizar, dinamizar e executar ações que

"Estamos juntos para dar continuidade ao trabalho iniciado

visem atender aos anseios dos Conselhos Regionais, em

por essa atual gestão. Muito já foi posto em prática, mas,

consonância com as adversidades de cada região. Assim

sabemos que ainda temos muito a fazer e acreditamos que a

como, promover mais interação com órgãos governamentais e

mudança é sempre necessária. Há muitas resoluções para

da iniciativa privada no sentido de aprimorar uma relação

serem revisadas, modernizadas com o objetivo de criar

profícua, especialmente voltada para uma melhor qualidade

impacto forte dentro das profissões e manter o bom

do ensino da Medicina Veterinária e da Zootecnia, com o

andamento do Sistema. Vamos colocar o Médico-Veterinário e

objetivo de preparar profissionais com elevado nível de

Zootecnista em seu local de destaque nessa Nação", comenta

conhecimento para que possam desempenhar com

Dr. Marcelo.

competência, dignidade e ética as respectivas profissões, em
benefício da sociedade", diz Dr. Olízio.

CONSELHEIROS SUPLENTES

André Luiz Teixeira de Carvalho - CRMV-AC nº 0124 - Graduado

em Medicina Veterinária pela Universidade do Grande Rio –
(UNIGRANRIO), Pós-Graduado em Processamento e Controle de
Qualidade em carne, leite, ovos e pescado pela Universidade
Federal de Lavras (UFLA).
Servidor de carreira do Instituto de Defesa Agropecuária e
Florestal do Acre (IDAF), onde foi chefe da
Unidade Local de Plácido de Castro. Atuou também como
Gerente Regional de defesa e sanidade animal no Vale do Juruá e
Gerente Estadual de Inspeção de Produto de Origem Animal em
Plácido de Castro, no Acre.
Como Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinário
do Acre (CRMV-AC) está em seu segundo mandato. Atuou de 2015
a 2018, sendo reeleito no ano de 2018 para dar continuidade à
gestão.
"União e harmonia para avançarmos junto à sociedade.
Trabalharemos para divulgar mais o Sistema, promover mais
articulação política do CFMV no Congresso Nacional e
fortaleceremos o Sistema CFMV/CRMVs a partir de uma
gestão mais compartilhada", comenta Dr. André.

Flávio Pereira Veloso - CRMV-SC nº 3381 - Graduado em medicina
veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), concluiu seu
Mestrado e faz Doutorado em Saúde Animal, pela Universidade de
Brasília (UnB), na linha de pesquisa: "Epidemiologia, prevenção e controle
de doenças dos animais e gestão dos riscos para a saúde pública".

Foi fiscal estadual agropecuário no Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)
e, atualmente, exerce a Coordenação Estadual de Vigilância
Epidemiológica na Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de
Santa Catarina (CIDASC).
"Trabalharemos para a valorização do médico-veterinário, por meio
do balizamento de sua conduta em preceitos éticos e morais
estruturantes, sua plena formação profissional e humanística e seu
integral reconhecimento junto à sociedade como um dos pilares
primordiais na concepção elementar de saúde única" afirma Dr.
Flávio.

Márcia França Gonçalves Villa CRMV-RJ nº 2954 - Graduada em

Medicina Veterinária e Mestre em microbiologia pela Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), tem especialização em
saúde coletiva pela Universidade de Brasília (UNB).
Traz em sua bagagem ampla experiência como Auditora Fiscal
Federal Agropecuária (AFFA) aposentada do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), coordenadora
nacional de zoonoses do Ministério da Saúde e coordenadora
Nacional do Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA) do
MAPA.
No Sistema CFMV/CRMVs atou como presidente do Conselho
Regional de Medicina Veterinária (CRMV-DF) nos anos de 2004 e
2005.
“A valorização e reconhecimento da medicina veterinária
dentro da saúde única e nas atividades de defesa e sanidade
animal serão alguns de nossos objetivos”, diz Dra. Márcia.

CONSELHEIROS SUPLENTES

Wirton Peixoto Costa CRMV-RN nº 0309 - Médico-Veterinário

formado pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido –
(ESAM/UFERSA), mestre em Anatomia dos Animais Domésticos e
Silvestres pela Universidade de São Paulo (USP) e doutor em
Zootecnia pela Universidade Federal da Paraíba, tem experiência e
atua cientificamente nas áreas de Anatomia Veterinária e
Diagnóstico por Imagem de animais domésticos e silvestres.
Atualmente é professor Associado I da Universidade Federal Rural
do Semi-Árido (UFERSA).
Atuou como Presidente do Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Rio Grande do Norte (CRMV-RN) na gestão 2017 –
2020 e continua no Conselho atuando tesoureiro na atual gestão.
“Desde 2017 nossas profissões têm nova gestão no CFMV e em
alguns regionais e com elas muitos avanços. Mas precisamos
atualizar nossas resoluções e ampliar a defesa de nossos
profissionais nas suas atividades privativas legais, por
exemplo. Temos o dever de fazer crescer em cada médicoveterinário e em cada zootecnista o amor e a dedicação por
sua profissão, só assim seremos verdadeiramente valorizados
pela sociedade”, afirma Dr. Wirton.

Thiago Augusto Pereira de Moraes - CRMV-AL nº 0395 - Possui
graduação em Medicina Veterinária, Mestrado em Ciência Veterinária e
Doutorado em Biociência Animal pela Universidade Federal Rural de
Pernambuco.

É Médico Veterinário da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. Tem
experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em Biotecnologia
da Reprodução Equina e Vigilância Sanitária.
Foi Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de
Alagoas (CRMV-AL) durante dois mandatos consecutivos - de 2013 a 2016 e
2016 a 2019.
“Tenho certeza que esta gestão contribuirá de maneira significativa
para a saúde única, bem como para o agronegócio e a agricultura
familiar do nosso Brasil”, comenta Dr.Thiago.

Valney Souza Correa - CRMV-MT nº 1641 - Possui graduação em

Medicina Veterinária, Especialização em tecnologia e inspeçao de
alimentos e mestrado em ciência animal pela Universidade Federal
de Mato Grosso. Atualmente é Fiscal de Defesa Agropecuária
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEAMT).
Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em
Inspeção de Produtos de Origem Animal, defesa sanitária animal.
Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado
de Mato Grosso durante dois mandatos – de 2005 a 2008 e reeleito
para o triênio 2008 – 2011. Também acumulou experiência como
diretor presidente do INDEA-MT, no período de 2010 a 20012.
“Essa gestão promoverá uma maior interação entre CFMV e o
Congresso Nacional”, conclui Dr. Valney.

INTEGRAR, VALORIZAR
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PLANO DE METAS 2020-2023
SEIS EIXOS DIRECIONADORES

Medicina
Veterinária
e Zootecnia
Defesa e Valorização

Fiscalização

Estrutura Interna
do Sistema

Fortalecimento
dos Processos

Revisão e
Fortalecimento

Sistema CFMV/CRMVs

Inovação Tecnológica

Regulamentação

Integração e
Fortalecimento

Modernização do Sistema
CFMV/CRMVs

Revisão de Resoluções

EIXO 1 - SISTEMA CFMV/CRMVS
Integração e Fortalecimento

Manter a realização de 04 (quatro) Câmara Nacional de
Presidentes como segmento consultivo do Sistema.

Desenvolver licitações nacionais que permitam adesão
por parte dos regionais.

Fortalecer a participação dos Conselhos Regionais na
tomada de decisões do CFMV.

Desenvolver, implementar e promover ações para a
atualização do cadastro de profissionais .

Fortalecer e ampliar o Núcleo de Apoio aos Regionais
(NAR) para assessorar e apoiar os CRMV´s.

Implementar plataforma de capacitação para apoiar o
desenvolvimento dos Regionais.

Integrar e sistematizar banco de dados de decisões
judiciais, jurisprudências e outros para alinhamento de
atuação dos regionais.

EIXO 2 - MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
Defesa e Valorização

Fortalecer a imagem do Sistema CFMV/CRMVs e das
profissões perante os órgãos governamentais visando o
aperfeiçoamento e a implementação de políticas
públicas e legislações.

Atuar junto ao Ministério da Educação e Cultura
visando a melhoria dos cursos de Medicina Veterinária
e Zootecnia.

Ser formador de opinião pública e porta-voz visando
a informação, proteção dos profissionais e sociedade
frente ao conceito da da saúde única.

Participar ativamente em organismos nacionais e
internacionais visando os interesses das profissões.

Analisar o rol de requisitos exigidos pelos títulos de
especialista, visando gerar mais aderência e valorização
por parte dos profissionais e sociedade.

Aderir à Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável (ODS) com o objetivo de fortalecer a
presença do Sistema e dos profissionais nas questões
ambientais e sociais.

Desenvolver parcerias para implementação de
plataforma nacional de educação continuada visando o
aprimoramento das profissionais.

Continuar os processos de acreditação dos cursos e
residências e, ainda, propor estrutura mínima para
todos os cursos de Medicina Veterinária.

EIXO 3 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Modernização do Sistema CFMV/CRMVs

Implantar Sistema Eletrônico de Informações para gerir
documentos e processos eletrônicos visando promover
a eficiência administrativa.

Desenvolver e implementar a nova carteira de
identidade profissional digital promovendo a
modernização do Sistema.

Manter esforços e investimentos para a melhoria e
implementação de novos módulos do SiscadWeb.

EIXO 4 - FISCALIZAÇÃO
Fortalecimento dos Processos

Implementar manual nacional de fiscalização,
procedimentos e conduta do fiscal.

Padronizar, redimensionar e treinar fiscais no processo
de fiscalização.

Promover concurso público para contratação de fiscal
federal com o objetivo de apoiar a fiscalização no
Sistema CFMV/CRMVs.

Implementar plataforma online visando a
modernização, economicidade e efetividade do
processo de fiscalização.

EIXO 5 - REGULAMENTAÇÃO
Revisão de Resoluções

Garantir, proteger e fortalecer a atuação dos
profissionais em suas atividades privativas, por meio da
revisão das resoluções.

RESOLUÇÕES A SEREM REVISTAS

RESOLUÇÃO Nº 780/2004 - refere-se a publicidade no
âmbito da Medicina Veterinária.

RESOLUÇÃO Nº 1041/2013 - Dispõe sobre a inscrição,
registro, cancelamento e movimentação de pessoas física
e jurídica, no âmbito da Autarquia.

RESOLUÇÃO Nº 935 / 2009 - Dispõe sobre a Acreditação e
Registro de Título de Especialista em áreas da Medicina
Veterinária e da Zootecnia.

REGULAMENTAÇÃO DO ART. 5º da 5517/68.

RESOLUÇÃO Nº 619 de 13/12/1994 - Especifica o campo
de atividades do zootecnista
RESOLUÇÃO Nº 1000/2012 - refere-se a procedimentos e
métodos de eutanásia em animais.

RESOLUÇÃO SOBRE TELEMEDICINA

EIXO 6 - ESTRUTURA INTERNA DO SISTEMA
Revisão e Fortalecimento

Revisar portarias e procedimentos internos visando
celeridade e melhor atendimento às demandas.

Desenvolver parcerias para implementação de
plataforma de educação e treinamento voltados ao
aperfeiçoamento dos empregados.

Desenvolver cultura da inovação, da transparência da
colaboração visando promover a cooperação e geração
de ideias.

Desenvolver e implantar metas e objetivos, por área e
individuais, voltados a orientar os resultados do CFMV.

INTEGRAR, VALORIZAR
& EMPREENDER
GERANDO VALOR PARA O SISTEMA CFMV/CRMV,
PROFISSIONAIS E SOCIEDADE

